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Starostka informuje  

Vážení spoluobčané, 
 
již jen několik dní nás dělí od druhé poloviny roku 2022. Dětem končí škola, 
začínají prázdniny a čas dovolených. Přejeme Vám všem příjemnou dovolenou a 
školákům prázdniny plné her a zážitků. 

Po nucené přestávce, v souvislosti se zákazy s epidemii covidu, jsme pro Vás 
opět připravili oblíbené prázdninové akce.  

Srdečně Vás zveme na: 

Starohamerská pouť 
V sobotu 9.7.2022 od 14.00 hodin Vás zveme na fotbalové hřiště na Samčanku, 
kde se uskuteční tradiční fotbalové utkání svobodní - ženatí.  
V neděli 10.7.2022 v 10.00 hodin se v kostele sv. Jindřich koná poutní 

bohoslužba. 

Beskyd Rallye 2022 

Letošní zastavení historických vozidel, veteránů „Beskyd Rallye 2022“ bude 
v sobotu 30.7.2022 na parkovišti na Samčance. 
Bližší informace o konání akce budou zveřejněny v dalším vydání našeho 
zpravodaje, a samozřejmě také na obecních webových stránkách, facebooku, 
prostřednictvím mobilního rozhlasu, a na plakátech.  

Lidé lidem v Beskydech 

V sobotu 6.8.2022 od 15.00 hodin se po dvouleté přestávce uskuteční tradiční 
setkání občanů obcí Staré Hamry, Bílá, Klokočov a Korňa na Konečné. 
Jako obvykle je připraven bohatý program. Soutěže pro děti i dospělé, tombola 

Letní kino 
První promítání proběhne v sobotu 23.7.2022 a další 19.8.2022.  
Bližší informace a názvy filmů budou zveřejněny na obecních webových 
stránkách, facebooku, prostřednictvím mobilního rozhlasu, a na plakátech. 

Gruň náš šumný jediný 
Oblíbená celodenní akce se uskuteční poslední prázdninovou sobotu tj. 
27.8.2022. Bližší informace budou zveřejněny v dalším vydání našeho 
zpravodaje, a samozřejmě také na obecních webových stránkách, facebooku, 
prostřednictvím mobilního rozhlasu, a na plakátech.  
 

 



 

Podle informací z Moravskoslezského kraje bude pokračování projektu TU – 
BUS v letošním roce pouze v rozsahu loňského pilotního projektu. V rámci naší 
obce se jedná o zajištění dopravy autobusem na Gruň.  

Informace, propagace a jízdní řády jsou v době uzávěrky našeho zpravodaje 
stále v přípravě.  

Po zpracování budou zveřejněny na obecních webových stránkách, facebooku, 
prostřednictvím mobilního rozhlasu a také vyvěšeny na autobusových 
zastávkách. 

Konec prázdnin neznamená konec kulturních akcí. V dalších poprázdninových 
měsících pro Vás připravujeme zájezd, návštěvu Ostravského divadla a další 
tradiční i netradiční akce. 

Prázdniny nejsou na obci jen o kulturních akcích.   

Oprava a údržba obecního majetku 
Nadále probíhají opravy a údržba obecního majetku.  Zajišťujeme úklid 
veřejných prostranství a autobusových zastávek. Sečeme trávu okolo místních 
komunikací, okolo objektů obecního vodovodu, v centru obce, na fotbalovém 
hřišti, na hřbitově a prostranství u kostelů na Gruni a u sv. Jindřicha. 
Opravují se lavičky z fotbalového hřiště a vývěsní skříňka ze hřbitova. 

Také letos pokračujeme v opravách obecních komunikací.  Opravena byla 
propust na účelové komunikaci na „Včelín“.  

   

 

Další oprava – postřik, na této komunikaci se připravuje pod panelovou cestou 
u areálu SKI PARK GRUŇ. 

 



 

Na horních oknech budovy OÚ (zadní strana) byly umístěny květiny a na všech 
oknech v přízemí budovy OÚ (čelní strana) byly dány nové obložky. 

 

    

 

Při přívalových deštích nebo v horkých letních dnech věnujeme zvýšenou 
pozornost obecnímu vodovodu. 

Po dobu prázdnin, kdy je uzavřená školní jídelna, zajišťujeme obědy 
z restaurace Gastum. Rozvoz obědů tak zabere každodenně více času. 
Důvodem není jen vzdálenost, zajíždění až na Ostravici a zpět, ale zejména 
dopravní omezení na silnici I/56, která souvisí s probíhajícími opravami. Podle 
našich informací bude dopravní omezení (semafory a kyvadlová doprava) 
pokračovat i v době prázdnin. 

Oprava hřbitova a okolí 
Po starohamerské pouti začne plánovaná oprava hřbitova a okolí. Na tuto akci 
jsme získali dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje 2022 ve výši 250 000,- Kč. 
Opravy zahrnují výměnu stávajícího dřevěného oplocení hřbitova za nové, 
opravu stávajících chodníků v areálu hřbitova včetně opravy centrálního kříže, 
studny včetně nové střešní krytiny. Kamenná hřbitovní zeď   s památníkem 
Maryčky Magdonové a přilehlé kamenné schodiště budou přespárovány, 
případně budou staré kameny očištěny a znovu položeny. Novými nátěry bude 
opatřen veškerý stávající dřevěný mobiliář v odpočinkové zóně a bude 
provedena výměna krytiny altánu. Novou střešní krytinou bude opatřen také 
panel s dobovou fotografií zachycující pohled na staré Staré Hamry před 
výstavbou přehrady.  

 



 

Zhotovitelem oprav je firma Lesteka Beskydy, s.r.o. z Bílé, která podala nejnižší 
cenovou nabídku – 793 315, Kč bez DPH.  

 

Zároveň máme s vlastníky lesních pozemků u hřbitova a kostela, Lesy ČR, 
domluveno kácení a ozdravný ořez stromů staré aleje a okolí. Důvodem je 
špatný stav stromů, které ohrožují majetek obce, zejména hřbitov (padají větve 
na oplocení hřbitova).  V současné době probíhá povolovací proces a v době 
vegetačního klidu (podzim/zima) budou práce provedeny.  

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ 
Úspěšně pokračujeme s projektem na rekonstrukci sociálního zařízení v 
budově ZŠ, na který jsme podali žádosti o dotaci v rámci výzvy MAS 
Frýdlantsko. 
Projekt, který zahrnuje rekonstrukci sociálních zařízení v prvním patře budovy 
školy, byl MAS vybrán k podpoře, a byl registrován SZIF (Státní zemědělský 
intervenční fond). Následovat bude administrativní kontrola projektu ze strany 
SZIF a rovněž bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele. Pokud vše 
proběhne v pořádku, tak na podzim bychom měli mít ze SZFI finální informaci, 
zda dotaci získáme.  

Výstavba chodníků podél silnice I/56 v úseku Most-Černá 
V současné době probíhá vyhodnocování žádostí o dotaci podaných do 
programu SFDI (Státního fondu dopravní infrastruktury), kde má obec podanou 
žádost o dotaci na projekt „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry“. 
Jedná se o výstavbu chodníků podél sinice I/56 v úseku Most – Černá. 
Výsledky vyhodnocení by nám měly být známy někdy v průběhu prázdnin. 

Rozšíření OKDS 
V rámci schváleného rozšíření OKDS (Obecní kamerový dohledový systém) byla 
instalována a do provozu uvedena kamera na Stýskalonkách.  
Všechny kamery OKDS jsou napojeny na Policii ČR. Kamera na Stýskalonkách 
zajišťuje trvalý monitoring točny autobusů. Důvodem instalace této kamery je 
naprostá ignorace dopravní značky zákaz parkování většinou řidičů, kdy pak z 
důvodu nedovoleného parkování docházelo (zejména v zimě) k ohrožení 
řádného fungování autobusové dopravy. 

 



 
Předpokládáme, že pod kamerou napojenou na PČR, budou řidiči dopravní 
značení respektovat a plocha pro zajíždění autobusů na zastávku bude volná. 
Zároveň předpokládáme, že ze stejných důvodů ,dojde v této lokalitě ke 
zlepšení v nakládání s odpady, jelikož kamera monitoruje také zde umístěné 
nádoby na odpad. 

Odpadové hospodářství v obci 
Podle každoročních zpráv společnosti Ekokom vyplývá, že každým rokem se v 
obci navyšuje množství tříděného odpadu. Na množství vytříděného odpadu je 
navázáno finanční ohodnocení – pro srovnání příjem obce za množství 
vytříděného odpadu v létech: 
r. 2019 - 75 000,- Kč 

r. 2020 - 83 000,- Kč 

r. 2021 - necelých 116 000,-Kč 

za I/Q letošního roku: 34 500,- Kč (předpoklad 138 000,- Kč, spíše více 
s ohledem na to, že největší množství odpadu, i tříděného, je produkováno v 
letních měsících – souvisí s chataři a turismem). 

Obec třídění podporuje!!! 

Více tříděného odpadu, znamená méně odpadu komunálního, končícího na 
skládkách. 

Proto bylo v loňském roce vybudováno sběrné místo za obcí a také došlo k 
posílení všech míst o nádoby na tříděný odpad. Pozitivně se začíná také 
projevovat výměna velkoobjemových kontejnerů za kontejnery o objemu 1100 
l. V této obměně chceme pokračovat i v letošním roce.  

Velkoobjemové kontejnery budou nahrazeny na Červíku, Lojkaščance a na 
cestě na Javořinu.  

Problém s odpady na Bílém kříži. 
Obec Klokočov trvale odstranila z této lokality ze slovenského území kontejner. 
Důvodem pro odstranění bylo, že do slovenského kontejneru vynášejí odpady 
občané a chataři z české strany. Tak teď všechny odpady, z české i slovenské 
strany, končí v našem kontejneru. Poplatky za odpady ze slovenské strany dále 
vybírá a jsou příjmem obce Klokočov. 
Nechceme se chovat stejně. Jsme toho názoru, že občané i chataři, musí mít 
možnost odpady někde ukládat.  Nechceme, aby odpady končily v lese.  
Vyzvala jsem paní starostku obce Klokočov k jednání, navrhla, nějaké možnosti, 
ale odpověď ještě nemám. 

 



 

Prodej nepotřebného obecního majetku -  CAS MERCEDES ATEGO 
Jak již jistě všichni víte, naši hasiči dostali novou automobilovou stříkačku. Ta 
nahradila stávající starší MERCEDES ATEGO, který se tak stal pro obec a naše 
hasiče nepotřebným. Po několika jednání s případnými zájemci byl tento 
automobil odprodán za cenu stanovenou zpracovaným odborným posudkem 
ve výši 659 000,- Kč. Novým majitelem je obec Strančice ze Středočeského 
kraje.  
 

Zveřejňování informací ve Starohamerském zpravodaji 

Některé důležité informace, (např. uzavření pošty či jiné) nemůže obec 
uveřejnit ve zpravodaji, protože se o nich doví až po uzávěrce nebo až po 
vydání zpravodaje. Sledujte proto prosím webové stránky obce nebo facebook 
obce, které pravidelně aktualizujeme. Rovněž tyto důležité informace 
rozesíláme prostřednictvím mobilního rozhlasu. Pokud je chcete dostávat, a 
doposud nemáte mobilní rozhlas zřízen, registrujte se na obci. 
 

Potkali jsme se na Žofíně! 

Akce pořádaného Svazem měst a obcí Kontaktního dne starostů a slavnostního 
předání ocenění Nejlepší starosta 2018-2022 na pražském Žofíně se dne 
16.6.2022 zúčastnila i naše starostka. 

 

 



 

SOBOTNÍ  PŘEDPOUŤOVÉ  ODPOLEDNE 

 

 

 

MÍSTO A ČAS 

- 9. 7. 2022 ve 14: 00 hod. 

- na fotbalovém hřišti na Samčance 

 

PROGRAM A INFO 

 

- utkání  SVOBODNÍ x ŽENATÍ 

 
 



 

………………… zprávičky ze školy 

Je tady konec školního roku a my jsme uspořádali několik venkovních akcí… 

Stavba vyvýšeného záhonu 

  

        

 
Výuka venku 

   

 

 



 

Plavecký výcvik 

 

 

Den s hasiči 

 
 

 
 

Na závěr nezbývá než popřát všem krásné prázdniny a odpočinkovou 
dovolenou.  

                                                                                                      Mgr. Dana Petriková 

 



 

 

 

 

Plánované kulturní akce v červenci  

 05. července : Poutní bohoslužba na Hlavaté 

 09. července : Sobotní předpouťové odpoledne 

 10. července : Poutní bohoslužba ve Starých Hamrech 

 17. července : Poutní bohoslužba na Bílé 

 23. července : Letní kino 

 30. července : Beskyd Rallye 

 

 

 

 

 



 

Otevřené chrámy 
 

Projekt Otevřené chrámy umožňuje návštěvu církevních památek v rámci 
Biskupství ostravsko-opavského. Každoročně vždy v termínu od 1. května do 31. 
října můžete navštívit několik desítek kostelů v Moravskoslezském kraji. 
Více informací na:  www.otevrenechramy.cz 

Možnost navštívit kostel sv. Bedřicha v Bílé máte v sobotu a v neděli od 9:00 
do 15:30 hod. V červenci a v srpnu také v úterý až pátek od 8:30 do 15:30 hod. 

Vstup do církevních památek a prohlídky s průvodcem jsou bezplatné. 

 

 

Přehled bohoslužeb v červenci 2022 

3. červenec 2022, 14. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30  
                                                                           Staré Hamry 11:30, Gruň 16:30 
5. červenec 2022, Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy:  
                                                                         Ostravice 8:00, Bílá-Hlavatá 10:00 Pouť 
10. červenec 2022, 15. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00,  
                                                                              Staré Hamry 10:00 Pouť 
17. červenec 2022, 16. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:00 Pouť 
24. červenec 2022, 17. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30  
                                                                              Staré Hamry 11:30, Gruň 16:30 
31. červenec 2022, 18. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 
                                                                              Staré Hamry 11:30, Gruň 16:30 
 
                        
                          
 

 
 
                                                                        

 

 



 

 
 



 

Radegast lidem spouští grantovou výzvu. Podpoří péči o 
krajinu i vodní projekty 

Nošovice, 13. června 2022 – Šetrné hospodaření s vodou, péče o krajinu, 
přírodní bohatství a životní prostředí. Tato stěžejní témata letos finančně 
podpoří program Radegast lidem, který aktuálně spustil pro neziskové 
organizace grantovou výzvu. Návrhy svých projektů mohou zasílat do 27. 
července 2022. Vybrané projekty budou známy 27. srpna 2022 na Radegast 
dni v Nošovicích. 

Pivovar Radegast dlouhodobě podporuje ochranu životního prostředí a péči o 
přírodní bohatství v Beskydech. „Krajině a lidem v okolí našeho pivovaru 
pomáháme prostřednictvím grantového programu Radegast lidem již přes 20 
let. Podporujeme nejen péči o vodní zdroje, ale přispíváme také k rozvoji 
udržitelného turistického ruchu nebo pomáháme s obnovou místní 
charakteristické architektury,“ říká Ivo Kaňák, manažer Pivovaru Radegast. 

Letošní ročník grantového programu Radegast lidem podpoří například projekty 
řešící šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji. Příkladem 
realizace může být obnova mokřadů nebo lepší hospodaření s vodou 
v budovách. Dalším podporovaným okruhem je péče o krajinu a přírodní 
bohatství. Tady mají šanci neziskové organizace, které se zaměřují na obnovu 
přírodě blízkých biotopů nebo ekologické stability krajiny.  
 
Mezi další podporované oblasti patří péče o životní prostředí, rozvoj 
komunitních  
a volnočasových aktivit, ochrana kulturního dědictví a tradic, oprava a oživení 
drobných památek a zapomenutých míst, posílení cestovního ruchu nebo 
oživení veřejného prostoru. 
 
„Při srovnání s předchozími ročníky pozorujeme, že roste počet přihlášených 
projektů, které se zaměřují na zadržování vody v krajině či šetrné hospodaření 
s vodou. Jde vidět, že problematika vody získává stále větší pozornost 
veřejnosti, což může prospět nejen samotné krajině, ale všem lidem, kteří v ní 
žijí,“ uvádí Ivo Kaňák. 
Názorným příkladem, který získal finanční podporu grantového programu 
Radegast lidem v loňském roce, je projekt „Voda pro les, voda pro lidi“. Cílem 
stejnojmenného spolku je realizovat a propagovat inovativní postupy na 
zadržování vody, především na plochách zasažených kůrovcovou kalamitou. 
Takový systém umožňující efektivní zadržování vody v lesní krajině ukázal 
nedávný workshop, který byl součástí podpořeného projektu. 

 
 



 
 

Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby, ústavy, příspěvkové organizace) mohou zasílat žádosti o podporu 
z grantového programu Radegast lidem do 27. července 2022. Podmínkou 
získání finanční podpory je realizace projektu na Ostravsku, Frýdecko-Místecku, 
Vsetínsku, Karvinsku, Novojičínsku nebo Zlínsku. Vybrané organizace, které 
získají finanční podporu, budou vyhlášené 27. srpna 2022 na akci Radegast den. 
Maximální výše jednoho grantu je 300 000 Kč. 
Žádosti o podporu lze podat elektronicky na stránkách www.nap.grantys.cz 
(grantová výzva Radegast lidem). Více informací o grantovém programu je na 
webu www.radegastlidem.cz nebo www.nadacepartnerstvi.cz. Odborným 
garantem programu Radegast lidem je Nadace partnerství, která se životnímu 
prostředí a udržitelnému rozvoji věnuje již přes 30 let. 
Poznámky pro editory: 

• Pivovar Radegast investoval za posledních 13 let desítky milionů korun do 
vodohospodářských projektů a během tohoto období snížil spotřebu vody 
potřebnou na výrobu piva o téměř 40 %. V posledních třech letech 
spotřebovává průměrně asi 2,5 hl vody na výrobu 1 hl piva. Zařadil se tak 
mezi pivovary, které patří v šetření s vodou k nejlepším na světě. 

• Unikátní systém rybníčků vybudovaný v okolí nošovického pivovaru čistí 
přírodním způsobem dešťovou vodu odcházející z pivovaru. Každý rok se 
tak v průměru vyčistí asi 20 velkých 50metrových bazénů. Ekologické 
pisoáry nainstalované v Radegastovnách zase šetří vodu v hospodách. 
Měsíčně může jít o úsporu až 250 000 litrů pitné vody. 

• Maximálně šetrné chování k životnímu prostředí je součástí filozofie 
podnikání Plzeňského Prazdroje. Zaměřuje se na recyklaci a opětovné 
využívání obalů, dlouhodobě snižuje spotřebu vody, maximálně využívá 
obnovitelnou energii a omezuje používání plastů. Do roku 2030 by měla 
výroba Plzeňského Prazdroje dosáhnout uhlíkové neutrality. 

• S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem 
mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva. 

• Plzeňský Prazdroj získal v roce 2021 v žebříčku Byznysu pro společnost 
TOP Odpovědná firma dvě významná ocenění; v kategoriích Velká firma a 
TOP Odpovědná firma v reportingu. 

 
Kontakt: 

Zdeněk Kovář 
Plzeňský Prazdroj 
735 189 368 
Zdenek.Kovar@asahibeer.cz 

 
 

Plzeňský Prazdroj na sociálních sítích: 

Facebook https://www.facebook.com/plzen.prazdroj/ 

LinkedINhttps://www.linkedin.com/company/plzensky-prazdroj 

 

 

 

http://www.nap.grantys.cz/
http://www.radegastlidem.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
mailto:Zdenek.Kovar@asahibeer.cz
https://www.facebook.com/plzen.prazdroj/
https://www.linkedin.com/company/plzensky-prazdroj


 
  

 U s n e s e n í 
z 24. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 13.06.2022 

 

1/24   ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Petr Lukeš a Ing. Rudolf 
Franta. 
2/24   ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Robert Lang a Jaroslav Kubala.          
3/24 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body:  Smlouva o 
umístění datového rozvaděče pro OKDS, Obecně závazná vyhláška obce Staré 
Hamry č. 1/2022, o místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem 
do vybraných míst – staženo z programu 
4/24   ZO schvaluje účetní závěrku, výsledky hospodaření ZŠ Staré Hamry za rok 
2021 ve znění přílohy č. 1 a č. 2 přijatého usnesení a rozdělení výsledku 
hospodaření do fondů takto: rezervní fond 230 956,16 Kč a fond odměn 
60 000,- Kč.   
5/24   ZO bere na vědomí Zprávu o tvorbě a použití Fondu reprodukce majetku 
za rok 2021 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
6/24   ZO bere na vědomí Zprávu o tvorbě a použití Sociálního fondu za rok 
2021 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
7/24   ZO bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2021 ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
8/24 ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Staré Hamry, IČ: 00297241 za rok 2021, kdy při přezkoumání hospodaření za 
rok 2021 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., zjištěny chyby 
a nedostatky.                                                         
9/24   ZO schvaluje účetní závěrku Obce Staré Hamry za rok 2021.                               
10/24 ZO schvaluje Závěrečný účet Obce Staré Hamry za rok 2021 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.                                                                                               
11/24 ZO schvaluje finanční příspěvek do Fondu reprodukce majetku pro rok 
2022 ve výši 100 000,- Kč. 
12/24   ZO schvaluje Reklamační řád obecního vodovodu, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.   
13/24   ZO schvaluje výběr zhotovitele oprav veřejného prostranství - projekt 
„Staré Staré Hamry s památníkem Maryčky Magdonové“ firmu Lesteka 
Beskydy, s.r.o. se sídlem 739 15 Staré Hamry, Bílá 156, IĆ: 05519047, cena v Kč 
bez DPH: 793 315,- Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.   
 
 
 

 
 



 
 

14/24 ZO schvaluje Smlouvy o poskytování servisních služeb zařízení k přenosu 
zabezpečovacích informací uzavřené mezi Obci Staré Hamry, se sídlem Staré 
Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou 
Tořovou a zhotovitelem Trade FIDES, a.s., se sídlem Dornych 57, Brno, PSČ: 617 
00, zastoupenou Karlem Smolkou, oblastním ředitelem, IČ: 61974731, DIČ: 
CZ61974731, ve věci zajištění funkčnosti a provozuschopnosti objektových 
zařízení  určených k přenosu zabezpečovacích informací z chráněného objektu 
do systému centralizované ochrany PČR,  přičemž pro každý objekt je uzavřená 
samostatná smlouva, součástí každé smlouvy je ceník,  a pověřuje starostku 
obce k podpisu smluv, ve znění přílohy č. 1 až č. 6 přijatého usnesení.   
15/24 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové 
dokumentace s názvem „Umístění BUS zastávek a úpravy organizace hromadné 
dopravy“ uzavřený mezi Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, 
IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou Tořovou a zhotovitelem 
RSE Project s.r.o. se sídlem 703 00 Ostrava, Ruská 83/24, IČ: 29398266, DIČ: 
CZ29398266, dodatkem se upravuje článek IV. Doba a místo plnění, a to 
s ohledem na nutnost zajištění povolení orgánu ochrany přírody a krajiny 
k provedení inženýrsko geologického průzkumu na území CHKO, a pověřuje 
starostku obce k podpisu Dodatku č.1, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.   
16/24 ZO schvaluje Darovací smlouva uzavřená mezi Obci Staré Hamry, se 
sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. 
Evou Tořovou a Nadačním fondem NOVÉ ČESKO, zapsaný v nadačním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, ve složce číslo 794, se sídlem: 
Eliášova 274/4, Dejvice, Praha 6, 160 00, IČ: 24697486, DIČ: CZ24697486, 
zastoupeným Pavlem Tůmou, členem správní rady, Vladimírem Adamcem, 
členem správní rady, kterou se poskytuje příjemci dar ve výši 8 000,- Kč na 
projekt REVOLUTION TRAIN, a pověřuje starostku obce k podpisu darovací 
smlouvy, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.   
17/24 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se 
sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Ordinací praktického lékaře – MUDr. Pavla 
Sýkorová s.r.o. se sídlem tř. T.G. Masaryka 495, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek, 
IČ: 29459737, zastoupenou MUDr. Borisem Bubeníkem, jednatelem 
společnosti, kterou poskytuje na rok 2022 příjemci dar ve výši 75.000,- Kč pro 
zajištění fungování poskytovaných služeb a pověřuje starostku obce k podpisu 
darovací smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
18/24 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vydání publikace a pověřuje 
starostku obce k podpisu dodatku smlouvy, ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení.   

 
 



 
 

19/24 ZO schvaluje Kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávající Obci Staré 
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, 
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a kupující Obci Strančice, se 
sídlem Revoluční 383, 251 63 Strančice, IČO: 00240788, zastoupenou starostou 
obce Mgr. Oldřichem Trejbalem, předmětem smlouvy je odprodej speciálního 
požárního automobilu MERCEDES BENZ, ATEGO 1528 AF, RZ 1T3 7634, 
identifikační číslo vozidla (VIN( WDB9763731K849720 a to za kupní cenu ve výši 
659 000,- Kč, která byla stanovena odborným posudkem č. 196/22 ze dne 
1.4.2022 vyhotoveným Ing. Petrem Schulmeisterem, odhadcem majetku pro 
věci movité, nehmotný majetek a podnik, a pověřuje starostku obce k podpisu 
kupní smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.   
20/24 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2022, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
21/24 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2022, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
22/24 ZO bere na vědomí Zápis č.9 z jednání kontrolního výboru ze dne 
25.4.2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
23/24 ZO projednalo žádost o podporu publikace vydávanou v rámci prevence 
trestných činů spáchaných na dětech a neschvaluje uveřejnění prezentace obce 
v ceně 7 900,- Kč. 
24/24 ZO schvaluje výjimku v počtu žáků ZŠ Staré Hamry pro školní rok 
2022/2023. 
25/24 ZO projednalo žádost pana Víta Šošolíka ve věci prominutí nájmu 
kulturního domu (vestibulu) z důvodu uvedených v žádosti a ZO rozhodlo o 
bezúplatném pronájmu vestibulu kulturního domu dne 10.06.2022. 
26/24 ZO schvaluje Smlouva o umístění datového rozvaděče pro OKDS 
uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré 
Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a 
podílovými spoluvlastníky nemovitosti – rodinného domu č.p. 159 v obci Staré 
Hamry, zastoupené na základě plné moci Ing. Petrem Šimečkem, r.č. 
500723/336, trvale bytem Staré Hamry 159, 739 15 Staré Hamry, předmětem 
smlouvy je bezúplatné umístění napájecího rozvaděče včetně podružného 
odpočtového elektroměru pro kameru datového rozvaděče pro OKDS Staré 
Hamry, přičemž obec bude hradit náklady provozu napájecího rozvaděče dle 
hodnot určených elektroměrem, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy 
ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
 
Bc. Eva Tořová, starostka                               Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu      

                                           Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu                                                                                                                          
 
 

 



 

    
 

Společenská kronika 
 
 
 

NAROZENINY 
 
 
 

V měsíci červenci 2022 oslaví své životní jubileum : 
 

 

 

Paní   MARCELA  BULLOVÁ                          55 let 
Paní   JANA  SASÝNOVÁ                               60 let 
Pan   JAROMÍR  MYLEK                                60 let 
Pan   ZDENĚK  ZÁPALKA                               70 let 
Paní  ŠTEFÁNIA  BERNÁTKOVÁ                   75 let 
Pan   VÁCLAV  KAVKA                                   90 let 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších 
let přejeme pevné zdraví ! 

 
      

 

 



 

 
 

Příchod léta na Gruni…                                                                   Foto: Petr Lukeš ml.     

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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